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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    

     

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

   ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

     

     

     

   CPV 44421700-4 

    

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

   55.200,00 € 

     

   Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24%: 

   13.248,00 € 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 

   68.448,00 € 

    

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

   Κ.Α. 45.7135.10  

    

   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

    89/2020 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/2020 
  

 

      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οστεοφυλακίων που θα τοποθετηθούν 

στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης. Τα προς 

προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των 

ισχυόντων κανονισμών.  

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 

των 55.200,00 Ευρώ πλέον 13.248,00 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 68.448,00 Ευρώ. 

Το ποσό των 68.448,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα τον  κωδικό  Κ.Α. 45.7135.10 με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ». 

 

 

 Αγία Παρασκευή  22 / 09 / 2020 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ  

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

  



 

 

 

 

    

      

      

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ     

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 68.448,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  

      

   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/2020  

 
     

      

      

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Οστεοφυλάκιο 

συγκρότημα 15 θυρίδων 

και 15 κιβωτίων 

εγκατεστημένο σε βάση 

από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

Τεμ. 24,00 2.300,00 55.200,00 

            

            

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 55.200,00 

  Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24% 13.248,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 68.448,00 

      

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/ 09 / 2020  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22/09/2020  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2020 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 



   ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
     

      

      

                                                                                                     

 ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ'  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ/Α'  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α' 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/2020   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.448,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 

24%)  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος για την 

ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας, όπως προδιαγράφεται  παρακάτω καθώς και στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν 

τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και θα διαθέτουν την 

πιστοποίησηΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει τον Κύριο της προμήθειας . 

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο 1:  Οστεοφυλάκιο συγκρότημα 15 θυρίδων εγκατεστημένο σε βάση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα  

Έκαστο οστεοφυλάκιο θα είναι ορθογώνιο, πενταόροφο, τριών κατακόρυφων 

στηλών με 15 θυρίδες (οστεοθυρίδες) ενδεικτικών διαστάσεων Μ 201εκ x Β 45εκ x Υ 180εκ, 

χωρίς την βάση και την μετώπη, προκατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με λευκό 

τσιμέντο που θα εξασφαλίζει την στατική επάρκεια και ασφάλεια και με κατάλληλο 

στεγανωτικό υλικό που θα το καθιστά υδατοστεγές. 

Τα τοιχώματα του οστεοφυλακίου θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25 και δομικό πλέγμα διπλής εσχάρας Φ6 ανοιγμάτων 10Χ10εκ. Ως αδρανή 

στο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθούν άμμος και γαρμπίλι, αναμεμειγμένα με υπέρλευκο 

τσιμέντο και στεγανωτικό υλικό, έτσι ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αντοχή 

του σκυροδέματος και αφετέρου η απόλυτη στεγανότητα. 

Το κάθε οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από τρείς (3) στήλες, με κάθε στήλη να 

περιλαμβάνει πέντε (5) θυρίδες, ενδεικτικών διαστάσεων Μ 57εκ x B 35εκ x Υ 24εκ.  



Κάθε θυρίδα θα κλείνει με πόρτα από λευκό μάρμαρο (καθαρό Α΄ ποιότητας), 

ενδεικτικών διαστάσεων Μ 60εκ x Υ 30εκ x Β 2εκ, με τρόπο που να εξασφαλίζει το ερμητικό 

κλείσιμό της και θα ασφαλίζει με ορειχάλκινη κλειδαριά ασφαλείας (πάνω στο μάρμαρο) με 

2 κλειδιά σε απόχρωση χρυσαφί. Η πόρτα θα φέρει βιδωμένο κατάλληλο ορειχάλκινο 

χερούλι (κρίκο) για το χειρισμό της, χρώματος χρυσαφί και θα φέρει αρίθμηση. 

Το εσωτερικό μέρος της θυρίδας περιμετρικά θα φέρει εσοχή διαστάσεων 1εκ Χ 1εκ 

για στεγανότητα και σταθερότητα της θύρας. Η θύρα θα σταθεροποιείται με ειδική 

ορειχάλκινη πεταλούδα που θα πακτώνεται με «ούπατ» στην οροφή της θυρίδας. Η 

πεταλούδα, η αρίθμηση και η κλειδαριά θα περιλαμβάνονται στην τιμή της θυρίδων. 

Στην κορυφή κάθε συγκροτήματος θυρίδων θα υπάρχει τριγωνική - δίριχτη στέγη 

ενδεικτικών διαστάσεων Μ 145εκ x Υ 35εκ x Β 38εκ με πρόσοψη επικαλυμμένη από 

μάρμαρο, που θα φέρει μαρμάρινο σταυρό ενδεικτικών διαστάσεων Υ 22εκ x Π 15εκ 

χρώματος αντιθέτου χρώματος προς διάκριση (σκούρο γκρι) 

Στην πρόσοψη κάθε συγκροτήματος τοποθετούνται καθ’ όλο το μήκος έξι (6) 

διαχωριστικά οριζόντια εκ τσιμέντου τεμάχια μεταξύ των πέντε (5) ορόφων των θυρίδων.  

Η σύνδεση και η στερέωση μεταξύ των οστεοθυρίδων και των πλακών που 

παρεμβάλλονται μεταξύ τους θα γίνει με κόλλα πλακιδίων - μαρμάρων. 

Τα οστεοφυλάκια θα είναι άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν, καινούργια, 

αμεταχείριστα και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Η περιγράφουσα κατασκευή θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα προδιαγραφών 

C 20/25, οπλισμένο με πλέγμα Τ131, μέσου ύψους 20εκ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών, η 

μεταφορά, η εγκατάσταση των οστεοφυλακίων, η βάση έδρασής τους και η εργασία 

πλήρως αποπερατωμένη. 

Τιμή για ένα τεμάχιο οστεοφυλακίου, συγκροτήματος 15 θυρίδων. 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι Ευρώ  

Αριθμητικώς : 2.300,00 Ευρώ  

 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Αγία Παρασκευή 22/09/2020 Αγία Παρασκευή 22/092020 Αγ. Παρασκευή 

22/09/2020 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

   ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



      

 

 

 

 ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ’ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α’ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ/Α’ 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/2020  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
  
      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.448,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 
24%)  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» 

για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας 

Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής της 

προμήθειας. 

 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν, οι διατάξεις του ν.3463/06 «Νέος 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», oι  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 και οι 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του  Υπουργείου Εσωτερικών, οι αντίστοιχες 

προς το είδος της  εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, καθώς και οι προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η Σύμβαση 
2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
3. Το Τιμολόγιο  
4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Η Τεχνική Έκθεση  
6. Ο Προϋπολογισμός  
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
8. Τα Σχέδια, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα 

 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται με το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, σε δύο (2) αντίτυπα (στο 

πρώτο αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη «αντίγραφο»), μέσα σε 

φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο της προμήθεια και τα πλήρη 

στοιχεία του προσφερόμενου. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη σε ευρώ προσφορά, η 
οποία θα προκύπτει από την εφαρμογή του υψηλότερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε 
ακέραια τιμή, χωρίς δεκαδικά ψηφία, επί του προϋπολογισμού. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ 

 Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά 

οι κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των 

υλικών. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο  7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες 
σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 

 

Α  Ρ Θ Ρ Ο  8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ      



 Τα υλικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους ή και τμηματικά, ανάλογα με τις εντολές 

της Υπηρεσίας, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη συνολικά προθεσμία. Ο τόπος παράδοσης 

του υλικού και η ποσότητα θα ορίζεται από την Υπηρεσία  και η μεταφορά του θα γίνεται 

με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραπάνω παραδόσεως, είτε συνολικής είτε 

τμηματικής, επιβάλλονται στον προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  

Α  Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

 Η προθεσμία εκτελέσεως όλης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου 
κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
υπηρεσίας. 
 Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλονται στον 

προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΛΙΚΩΝ 

 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή. Ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα αποδειχθεί 

ελαττωματικό. Σε περίπτωση δυστροπίας του προμηθευτή σε συμμόρφωση και 

αντικατάσταση αυτών ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στις αντικαταστάσεις ή 

επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο  11ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Κατά την υπογραφή της συμβάσεως της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Δημοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αφορά τη καλή εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα 

με τους όρους της μελέτης και την εμπρόθεσμη  παράδοση, ορίζεται δε αυτή σε πέντε 

εκατό (5%) του ποσού της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού και εφόσον ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο   12ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, θα φέρουν το σήμα CE,θα 

είναι σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών του ΥΠΟΜΕΔΙ 

καθώς και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή να 

προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας των υλικών.  

Α  Ρ Θ Ρ Ο   13ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 



 Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή 

οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο 

ίδιος ο ανάδοχος. 

Α  Ρ Θ Ρ Ο  14ο:  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Ο έλεγχος του υλικού σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας, η μεταφορά και το 

απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση του υλικού βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Αγία Παρασκευή 22/09/2020 Αγία Παρασκευή 22/09/2020 Αγ. Παρασκευή 

22/09/2020   

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

   ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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